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 قبل المقابلة
 

( تأكد من معرفتك للعنوان، DHAعندما يصلك إشعار بحضور مقابلة بشأن تأشيرة الحماية الخاصة بك في مكاتب وزارة الداخلية )

 وكيفية وصولك إلى هناك في الوقت المحدد، وقيامك بترتيب أمور مثل رعاية أطفالك.
 

ت وقبيل المقابلة تأكد من قراءتك ألقوالك التي أرفقتها بطلبك المقدم لوزارة الداخلية وبأنك ملم تماما بما فيها. إذا حصلت على معلوما

 جديدة يجب عليك إرسالها إلى وزارة الداخلية قبل المقابلة أو تقديمها لضابط الوزارة في بداية المقابلة. 
 

 أثناء المقابلة
 
وزارة الهجرة بتعريف المترجم الفوري عليك، فإذا لم تفهم المترجم عليك أوال أن تطلب منه بأن يتحدث ببطء أكثر سيقوم ضابط  .1

وأن يعيد ما قاله لك وإذا لم يأتي هذا بنتيجة أو كانت هناك مشكالت أخرى يجب عليك إخبار الضابط بذلك وبأسبابه. وقد يعني 

 ة مترجم مختلف.ذلك تأجيل المقابلة إلى يوم آخر بمساعد

سيفتتح ضابط الهجرة المقابلة بإخبارك على إجراءات تقديم طلب التأشيرة وتعريف  -ولكن ليس دائما  -في أغلب األحيان   .2

 مصطلح الالجئ.

يجب أن تكون صادقا في كالمك، وقد يطلب منك ضابط الهجرة إن كنت تريد أن تحلف على نص مقدس بأنك ستقول الحق، في  .3

 سا لدينك، أو إذا كنت ستحلف وعدا فقط.حال كنت ممار

 وبعدها سيطرح ضابط الهجرة عليك العديد من األسئلة المفصلة الختبار: .4

 هويتك 

 إن كنت صادقا فيما تقول 

 ما هو احتمال تعرضك لألذى إذا عدت إلى موطنك األصلي 

 .إذا كان األذى خطير بما فيه الكفاية حتى تكون مستحقا للحماية 

 أسئلة كي يختبر:وسيطرح الضابط  .5

 المعلومات التي سبق وذكرتها في أقوالك 

 إن كانت هناك اختالفات بين ما قلته في الماضي واآلن 

 صحة أقوالك مقابل معلومات حصلت عليها وزارة الهجرة وحماية الحدود من أبحاثها 

 
ن اآلخرين. وإن كان هناك أمٌر ما ال اسرد قصتك بالكامل بقدر ما تتذكرها. ال تختلق أموراً، أو تضيف أموراً قد سمعتها م .6

 تتذكره جيداً، فال تقوم بتلفيقه؛  فقط قل: ال أتذكر. 

فإن كانت هناك أي اختالفات بين قصتك وبين أي معلومات أعطيتها لوزارة الهجرة من قبل، فعليك أن تشرح أسباب هذه  .7

 االختالفات. 

 ون لديه:يجوز أن يسألك ضابط الهجرة أسئلة عن أمور كثيرة، وستك .8

 الحماية تأشيرات 

 لمقابلة مع وزارة الهجرةا
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 معلومات قدمتها في كل مراحل اإلجراءات في أستراليا 

 جميع سجالت السفر، بما في ذلك رحالتك من بلدان أخرى غير أستراليا وإليها 

 )المعلومات التي تشاركت بها على وسائط اإلعالم االجتماعي )مثال الفيسبوك 

 معلومات من أطراف أخرى 

لديه أي معلومات تشكك في أقوالك وأن يمنحك فرصة شرحها فإذا اعتقدت بأن يجب على الضابط أن يخبرك إذا كانت  .9

المعلومات التي بطرفه خاطئة أو غير مكتملة يجب عليك أن تخبره بذلك في حينها وأن تشرح له إذا أمكن سبب اعتقادك في أنها 

 خطا.

وإذا كانت هناك معلومات تعرفها ويمكنك تقديمها بعد المقابلة لتجيب على مخاوف ضابط الهجرة، أخبره بذلك في حينها،  .10

وسيتعين عليك توفير تلك المعلومات بأسرع وقت ممكن بعد المقابلة.  ولكن إذا قدمت معلومات كاذبة أو ملفقة فسوف تكتشف 

 ك كثيرا إذا اعتقد الضابط بأنك تختلق األمور. الوزارة ذلك في العادة وهذا سيضر بقضيت

إذا أراد الضابط معلومات إضافية منك بعد المقابلة فسوف يمنحك فترة محددة ترسلها خاللها. فإذا اعتقدت بأن الفترة الزمنية هذه  .11

 غير كافية عليك إخبار الضابط وطلب المزيد من الوقت منه.

 بعد المقابلة
ديدة حصلت عليها في الفترة الالحقة على المقابلة ولكن قبل أن يتخذ ضابط الهجرة قراره، وعليك التأكد يمكنك تقديم أي معلومات ج

 من أن هذه المعلومات صادقة. 

إذا قدمت معلومات تبدو ملفقة أو مبالغ فيها )أي تصور األمر على أنه أسوأ مما هو عليه فعال( بهدف التحسين من فرص قضيتك فعلى 

 الضابط بأنك كاذب وسيقل احتمال تصديقه لباقي أقوالك. األغلب سيعتقد

 من األفضل أن تقدم كل المعلومات الخاصة بقضيتك قبل المقابلة إن أمكن.

إذا بعثت وزارة الهجرة إليك بخطاب بعد المقابلة طالبة منك معلومات إضافية وال تستطيع فهم الخطاب يجبي عليك الحصول على 

 و محامي. نصح من وكيل هجرة مسجل أ

 القرار 
 

 إذا وصلك خطاب رفض يجب عليك الحصول على نصح بشأن الهجرة بأسرع ما يمكن. 
 

 صحيفة الحقائق هذه عبارة عن معلومات قانونية وليست مشورة قانونية.
 راجع وكيل هجرة مسجل أو محامي للحصول على مشورة محددة.
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